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ެ
ނަެމާއްދާގައިެވ112ެަގ7/2010ެެެދިވެހިރާއްޖޭގެެއިދާރީެދާއިރާތަށްެލާމަރުކަޒީެއުޞޫލުންެހިންގުމުގެެޤާނޫނުެ

ެ ެގޮތުގެަމތިން 26ެެބުނެފައިވާ ެކައުނ2014ެްެފބްރުއަރީ ެުކރިނބީ ެދެކުނުބުރީ ެތިލަދުންމަީތ ެކަނޑައެޅި، ެމެްނބަރުްނެގައި ސިލް
ެންސިލުންެކަނޑައެޅިގޮތް:.ކުރިނބީެކައުހދގައ2015ެެިެސެޕްޓެމްބަރ02ެރާޖާޢާެކުރުމަށްފަހުެކުރަންޖެހޭެމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްެމުއަދާ
ެ
ެމަސްޢޫލިއްޔަތުގެެދާއިރާެއާއިެތަފްޞީލްެެނަމާއި،ެމަޤާމްެެ#

1ެ
ެ:ެއަޙްމަދުެމުޖުތަބާނަން
ެ:ެކައުންސިލްގެެރައީސްެމަގާމް

9115779ެެމޮބައިލް:

ެއިނޭންސްެއެންޑްެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންފަ
ެގޮތުގެމަ .1 ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެޤަވާޢިދުގައި ެހިންގާ ެކައުންސިލް ެތިންޤާނޫނާއި

ެ ެރައީސްގެ ެމަސްޢޫލިއްޔަތުކައުންސިލްގެ ެއުފުލަންޖެހޭ ެހައިސިއްޔަތުން ެފުލައިއުތައް
 ހިންގުން.

2. ެ ެހިންގުމުގެ ެއުޞޫލުން ެލާމަރުކަޒީ ެދާއިރާތައް ެއިދާރީ ެނޫނުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 32ެގެ
 ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްެއުފުލުން.

3. ެ ެޕްލޭން ެފައިނޭންސިއަލް ެޕްލޭނާއި، ެތަރައްޤީގެ މެހައިެއެންެތައްޔާރުކުމުގެރަށުގެ
 ކަންކަންެހިންގުން.

 ރަށުެކައުންސިލްެމެމްބަރުންގެެޒިންމާއާއި،ެދައުރުެވިލަރެސްކުރުން. .4
5. ެ ެއެންމެހައި ެގުޅުންހުރި ެއާއި ެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ެއެންޑް ްނެންކަކަފައިނޭންސް

ެހިންގާެބެލެހެއްުޓން.

ެހޯމްެއެފެއާޒް
 .ކޮށް،ެވިލަރެސްކުރުންރމޮނިޓަެސަލާމަތީެޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭެކަްނކަން .1
ެފޯ .2 ެއެހީތެރިކަން ެޙާލަތްތަކުގައި ެނުރައްކަލުގެ ެކުއްލި ށްދޭނެެރުކޮކާރިސާތަކާއި،

 ނިޒާމެއްެޤާއިމްކޮށް،ެވިލަރެސްކުރުން.
 މުނާސަބަތުތައްެފާހަގަކުރުން. .3
 މަގުބައްތިތަކުގެެކަންކަންެވިލަެރސްކުރުން. .4
 ކަންެވިލަރެސްކުރުން.ހޯމްެއެފެއާޒުގެެދަށުންެހިނގާެއެންމެހައިކަން .5
ެހޯމްެއެފެއާޒާއިެގުޅުންހުރިެއެންމެހައިެކަންކަންެކުރުން. .6
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ެމަސްޢޫލިއްޔަތުގެެދާއިރާެއާއިެތަފްޞީލްެެނަމާއި،ެމަޤާމްެެ#

2ެ
ެނަން:ެމުޙައްމަދުެޞިޔާޙްެ

ެމަގާމް:ެކައުންސިލްގެެނައިބުރައީސް
9944011ެމޮބައިލް:ެ

ެޓޫރިޒަމްެއެންޑްެޓްރާންސްޕޯޓް
1. ެ ެގޮތުގެމަޤާނޫނާއި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެޤަވާޢިދުގައި ެހިންގާ ތިންެކައުންސިލް

ެަމސްޢޫލި ެއުފުލަންޖެހޭ ެހައިސިއްޔަތުން ެނައިބުރައީސްގެ ތުތައްެއްޔަކައުންސިލްގެ
 އުފުލައިެއިދާރާެހިންގުން.

2. ެ ެހިންގުމުގެ ެއުޞޫލުން ެލާމަރުކަޒީ ެދާއިރާތައް ެއިދާރީ ެނޫނުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 33ެގެ
 ންކޮށްފައިވާެމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްެއުފުލުން.ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާ

 ރުން.ސްކުދަތުރުެފަތުރުގެެނިޒާމާއި،ެމިދާއިރާއާއިެގުޅުންހުރިެކަންކަންެވިލަރެ .3
ެއުޅަނދުފަހަރާއިބެޭހެ .4 ެކަނޑު ެއުޅަނދާއި، ެއެއްގަމު ެދުއްވާ ރަށުގައި

ެ ެދެމުންގެންދާ ެރައްޔިތުންނަށް ެރަށުގެ ެބެލުމާއި، ެރީގެފެއެންމެހައިކަންކަން
ެކަނޑައަޅުއްވާފައި ެސަރުކާރުން ެެއކަންކުރަނީ ެފަރާތްތަކުން ވާެޚިދުމަތްދޭ

ެއެއްގޮތަ ެމައްސަލަތައްއުޞޫލުތަކާއި ެދިމާވާ ެމޮނިޓަރކޮށް، ެބަަލއި، ެއަތޯ ތޮޅުެށް
ތުްނެެބެހޭގޮއިރާކައުންސިލަށްެއަންގައިެހައްލުކުރުމަށްެމަސައްކަތްކުރުން،ެދަތުރުަފތު

ެޤާނޫނު ެޤަާވޢިދުހެދިފައިވާ ެތަންފީޒުތަކާއި، ެފެންވަރުގައި ެރަށު މަްށެކުރުތައް
 ކުރަންޖެހޭެކަންކަންެކުރުން.

 .އްޓުންޤާފީެކަންކަންެދިރުވައި،ެދެެމހެޘައާސާރީެތަންތަންެބެލެހެއްޓުމާިއ،ެ .5
6. ެ ެއެންމެހައި ެގުޅުންހުރި ެދާއިރާއާއި ެޓްރާންސްޕޯޓްގެ ެއެންޑް ންެންކަކަޓޫރިޒަމް

ެކުރުން.

ެއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރހައުސިންގެއެންޑްެ
 ރަށުގެެއާބާދީއާއިެބެހޭެއެންމެހަިއެކަންކަންެމޮނިޓަރކުރުން. .1
 ރަށުގައިެހިނގާެހައުސިންގެމަޝްރޫޢުތަށްެމޮނިޓަރކުރުން. .2
 ރަށުގެެބަނދަރާއިގުޅޭެއެންމެހައިެކަންކަންެބެލެހެއްުޓން. .3
 އުން.ންދިގެގޯތިގެދޮރާއިެބެހޭގޮތުންެކައުންިސލަށްެހުށައެޅޭެކަންކަންެކުރިއަށްެ .4
ެދައް .5 ެވާހަކަ ެފަރާތްތަކާއި ެކަމާގުޅޭ ެބެލެހެއްޓުމާިއ ެމަގުތަށް ގެންެކައިރަށުގެ

 މަގުތަށްހަދައިެބެެލހެއްޓުން.
7. ެ ެއެންމެހައި ެގުޅުންހުރި ެއާއި ެއިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ެއެންޑް ންެންކަކަހައުސިންގ

ެކުރުން.
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facebook/KurinbiCouncil 
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ެމަސްޢޫލިއްޔަތުގެެދާއިރާެއާއިެތަފްޞީލްެެނަމާއި،ެމަޤާމްެެ#

3ެ
ެފާޠިމަތުެއިނާޔާެނަން:ެ

ެމަގާމް:ެކައުންސިލްެމެންބަރ
9744338ެމޮބައިލް:ެ

ެއެޑިޔުކޭޝަންެއެންޑްެއިސްލާމިކްެއެފެއާޒް
ެމުއައްސަސާތަ .1 ެތަޢުލީުމދޭ ެބަލާ، ެހުރިނެްތގޮތް ެޙާލަތު ެތަޢުލީމީ ެވާެެދިމާކަށްރަށުގެ

 ން.ކުރުއިެގުޅިގެންެޙައްލުކުރުމަށްެމަސައްކަތްެދަތިތައްެކަމާބެހޭެފަރާްތތަކާ
ެކަންކަންތަޢުލީ .2 ެހިންގާ ެފެންވަރުގައި ެރަށު ެރަނގަޅުކުރުމަށް ެޙާލަތު ެމީ

ެތަ، ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ެބެހޭގޮތުން ެކަންކަމާއި ެދާއިރާގެ ޭދެޢުލީމުތަޢުލީީމ
 މުއައްސަސާތަކަށްެލަފަޔާއިެމަޝްވަރާދިނުން.

ެބެލެހެއްޓުމާއި .3 ެ، މިސްކިތްތައް ެއިތުރުކުރުމަށް ެހޭލުންތެރިކަން ހޭެމާބެކަދީނީ
ެހިންގައިެ ެހަރަކާތްަތއް ެއެފަދަ ެމަސްވަރާކުރުމާއި، މުއައްސަސާތަކާއި

 ވިލަރެސްކުރުން.
 ދީނީެއެކިއެކިެހަރަކާތްތަށްެރަށުަގއިެހިންގުމާއިެވިލަރެސްކުރުން. .4
ެއެންމެހައިެ .5 ެގުޅުންހުރި ެއެފެއާޒްއާއި ެއިސްލާމިކް ެއެންޑް ެއެޑިޔުކޭޝަން

ެކަންކަންކުރުން.

ެހެލްތުެއެންޑްެޖެންޑަރ
 ޢާއްމުެޞިއްޙަތާއިެގުޅޭެކަންކަންެބަލައި،ެމޮިނޓަރެކުރުން.ެރަށުގެ .1
ެތްތައްދުމަރައްޔިތުންނަށްެޞިއްޙީެޚިދުމަތްތައްެދެމުންގެންދާެފަރާތްތަކުންދޭެޚިެ .2

 ބަލައިެމޮނިޓަރެކުރުން.
އިެންެބަލަންކަރަށުގައިެހިންގާެބޭސްފިހާރަތަކާިއެއަދިެފަރމަސޫޓިކަލްެއެންމެހައިެކަ .3

 މޮނިޓަރެކުރުން.
މަށްެދިނުެއެހީތެރިކަމަށްެބޭނުންވާެފަރާތްތަކަށްެއެހީތެރިކަންެފޯރުކޮށްެޚާއްޞަ .4

 މަސައްކަތްކުރުން.
 އަންހެނުންގެެކޮމިޓީެމޮިނޓަރކޮްށެވިލަރެސްކުރުން. .5
 .އިޖްތިމާޢީެރައްކާތެރިކަމާއިެގުޅުންހުރިެއެންމެހައިެކަންކަންެކުރުން .6

ެ.ކަންކަންެކުރުންހެލްތުެއެންޑްެޖެންޑަރެއާއިެގުޅުންހުރިެއެންމެހައިެ .8
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4ެ
ެނަން:ެމުޙައްމަދުެއަފްރާޙްެ

ެމަގާމް:ެކައުންސިލްެމެންބަރ
9899668ެމޮބައިލް:ެެ

ެއެންވަރަމަންޓްެއެންޑްެއެނާރޖީެ
ެރަނގަ .1 ެރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ެދިރޭތަކެތި ެތަންތަނާއި، ެކުރެވިފައިވާ ެޙިމާޔަތް އްެޓެއްމާވެތިޅު

 ޤާއިމްކޮށްފައިެބޭއްވުމަށްެބާރުއެޅުން.
 ރައްކާތެރިެތިމާވެށްޓެއްެޤާއިމްކޮށްފައިެބޭއްވުމަށްެބާރުއެޅުން. .2
 ޕެސްޓްެކޮންޓްރޯލްކުރުން. .3
 .ރުންފެނާއި،ެނަރުދަމާއާއި،ެމީޓިއަރޮލޮޖީެއަދިެހަކަތައިގެެކަންކަންެވިލަރެސްކުެ .4
 އެނަރޖީ(ެކަންކަންެމޮނިޓަރކުރުން.ދެމެހެއްޓެނެވިެހަކަތައިގެެ)ރިނއުބަލްެ .5
 ކުނިެނައްތާލުމުގެެކަންކަންެތަރައްޤީކޮށް،ެވިލަރެސްކުރުން. .6
 ނިކޮށިެބެލެހެއްޓުން.ކު .7
ެން.އެންވަރަމަންޓްެއެންޑްެއެނާރޖީއާއިެގުޅުންހުރިެއެންމެހައިެކަންކަންެކުރުެ .8

ެޔޫތްެއެންޑްެސްޕޯޓްސްެ
 .މޮނިޓަރކޮށް،ެވިލަރެސްކުރުންރަށުގެެޒުވާނުންނާއި،ެކުޅިވަރުެޙަރަކާތްތައްެ .1
ެޖަމާޢަތްތަކާއި .2 ެޖަމްޢިއްޔާ، ެކްލަބް، ެހޭލުންތެރިކުރުމަށް ެޒުވާނުން ެރަށުގެ ކާރުގެެސަރު،

 ން.މުއައްސަސާތައްެގުޅިގެންެތަފާތުެހަރަކާތްތައްެހިންގުމަށްެމަސައްކަތްކުރުެ
 ން.ތްކުރުެކަސައްރަށުތެރޭގައިެހުރިެއިންސާނީެވަސީލަތްތައްެދެނެގަނެ،ެތަރައްޤީކުރުމަށްެމަެ .3
 ން.ތްކުރުކަންެދެމެހެއްޓުމަށްެމަސައްކަރުގެެރޫޙުެއާލާކޮށް،ެއެކުވެރިރަށުގެެކުޅިވަ .4
ެއެކިެ .5 ެޒުވާނުން ެހޭދަކުރުމަށާއި، ެބޭނުންތެރިގޮތުގައި ެހުސްވަގުތު ށްެރާތަކަެެދާއިެޒުވާނުންގެ

ެކުޅަދާނަކަެ ެހުނަރާއި، ެތަފާތު ެހުންނަ ެޒުވާނުންގެ ެދެހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި، ެއްކޭނެެން
ެކަންތައް ެބޭނުންވާނެ ެހާސިލްކުރަން ެޤާބިލުކަން ެޒުވާނުންގެ ެތައްެފުރުޞަތުތަކާއި،

 ފަހިކޮށްދިނުމަށްެމަސައްކަތްކުރުން.
6. ެ ެއަދި ެމަރުކަޒުތައް ެއިޖްތިމާޢި ެމަރުކަޒުތަކާއި، ެޒުވާނުންގެ ރުކުޅޭެޅިވަެކުރަށުގައިހުރި

ެ ެއެހެނިހެން ެކޯޓުތަކާއި، ެދަނޑުތަކާއި، ެތަސްޓޭޑިއަމްތަކާއި، ެކުރުމަށްެރައްޤީވަސީލަތްތައް
 ކުރަންޖެހޭެއެންމެހައިެމަސައްކަތްކުރުން.

ެގު .7 ެފަރާތްތަކާއި ެކަމާބެހޭ ެރާވާ ެމުބާރާތްތައް ެކުޅިވަރު ެފެންވަރުގައި ެޅިގެންެރަށު
 މަސައްކަތްކުރުން.

ެތަރައްޤީކުރުމަ .8 ެކަންކަން ެއެންމެހައި ެގުޅުންހުރި ެކުޅިވަރާއި ށްެޒުވާނުންނާއި،
 މަސައްކަތްކުރުން.

 ތުެއެންޑްެސްޕޯޓްސްެއާއިެގުޅުންހުރިެއެންމެހައިެކަންކަންެކުރުން.ޔޫ .9
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5ެ
ެ

ެވަސީމްهللاެނަން:ެއަބްދު
ެމަގާމް:ެކައުންސިލްެމެންބަރ

9179917ެމޮބައިލް:ެ

ެއިކޮނަމިކްެޑިވެލޮޕްމަންޓް
 އެކުލަވާލުން.ރަށުގެެއިޤްތިޞާދީެތަރައްޤީގެެޕްލޭންެ .1
2. ެ ެދިރާސާތައް ެކުރަންޖެހޭ ެގުޅޭގޮތުން ެތަރައްޤީއާއި ެއިޤްތިޞާދީ ހޭެމާބެކަރަށުގެ

 ފަރާތްތަކާއިެގުޅިގެންެކުރުން.
ގޮތްެރިއަށްދާެކުރަށުގެެއިޤްތިޞާދީެތަރައްޤީއަށްެހިންގާެޕްރޮޖެކްޓްތަކާއިެޕްލޭންތައްެ .3

 މޮނިޓަރކުރުން.

ެ.މެހައިެކަންކަންެކުރުންއިކޮނަމިކްެޑިވެލޮޕްމެންޓާއިެގުޅުންހުރިެއެން .4

ެފިޝަރީޒްެއެންޑްެއެގްރިކަލްޗަރ
 .ރަށުގެެމަސްވެރިކަމާއި،ެދަނޑުވެރިކަމުގެެޙާލަތުެހުރިނެތްގޮތްެބެުލން .1
ެކަންކަ .2 ެފެންވަރުގަިއ ެރަށު ެބެހޭގޮތުްނ ެކުރިއެރުވުމާއި ވާ،ެންރާދަނޑުވެރިކަން

 ހިންގުމަށްެމަސައްކަތްކުރުން.
3. ެ ެފޯރުކޮށްދިމަސްވެރިންނަށާއި ެއެހީތެރިކަްނ ެަފންނީ ްށެނުމަދަނޑުވެރިްނނަނަށް

 މަސައްކަތްކުރުން.
ެހިމާޔަތްކުރުމާއި،ެއެމީހު .4 ެޙައްޤުތައް ޓްެެމާރކެންގެމަސްވެރިންނާއި،ެދަނޑުވެރިންގެ

 ފުޅާކުރުމަށްެމަސައްކަތްކުރުން.
5. ެ ެޙައްލުކުރުމުގައި ެދަތިތައް ެދިމާވާ ެދަނޑުވެރިންނަްށ ެންރިކަހީތެއެމަސްވެރިންނާއި

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްެމަސައްކަތްކުރުްނ.
ެމޮނިޓަ .6 ެކަންތަްއަތއް ެއެންމެހާ ެބިންތަކުގެ ެދޫކުރެވޭ ެރކޮށްދަނޑުވެރިކަމަށް

 ވިލަރެސްކުރުން.
ެން.ކުރުެފިޝަރީޒްެއެންޑްެއެގްރިކަލްޗަރެއާއިެގުޅުންހުރިެއެންމެހައިކަންކަން .9
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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

 Hdh. Kurin’bi, Rep. of Maldivesެދިވެހިރާއްޖެެ، ހދ.ކުރިނބި

 

 

 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldivesެރާއްޖެވެހިެދިެ،ކުރިނބިެކައުންސިްލގެެއިދާރާ،ެއަމީނީމަގު،ެހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީެދެކުނުބުރީެ

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
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